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DENNE INFORMATION INDEHOLDER FØLGENDE EMNER
INDHOLD

STARTDATO

SIDSTE FRIST



Børneattesterklæring:
Godkendelse af børneattesterklæring for 2019

Hele året

Hele året



Lokaleoplysninger:
Registrering af lokaleoplysninger for 2019

02.01.2019

15.02.2019



Ansøgning om tilskud vedr. 2019:
Ansøgning om tilskud til fritidsundervisning
Ansøgning om lokaletilskud

02.01.2019

15.02.2019



Afregning for tilskud 2018: (OBS! - VIGTIGT NYT!)
Afregning af tilskud til fritidsundervisning
Afregning af tilskud til debatskabende aktiviteter
(10%-puljen)
Afregning af lokaletilskud

01.02.2019

31.03.2019



Hvilken internetbrowser skal du vælge?:
Ældre versioner af den populære Internetbrowser Explorer
understøtter ikke længere alle funktioner i
Tilskuds- og foreningsportalen.

GODKENDELSE AF BØRNEATTESTERKLÆRING
Foreninger og aftenskoler som er godkendt som forening under Folkeoplysningsloven, skal godkende
børneattesterklæringen én gang om året. Børneattesterklæringen kan godkendes året rundt. Det betyder
f. eks., at en børneattesterklæring der er godkendt d. 10. oktober 2018 er gældende til d. 9. oktober 2019.
Når børneattesterklæringen skal godkendes, bliver man automatisk bedt om det, når man vil logge ind på
Tilskuds- og foreningsportalen. Selve indhentelse af børneattesterne er et anliggende mellem
foreningen/aftenskolen og politiet, og børneattesterne må ikke fremsendes til Guldborgsund Kommune.
HUSK! – Alle foreninger/aftenskoler skal, uanset om man har medlemmer under 25 år eller ej, godkende
børneattesterklæringen, og dermed, på tro og love tilkendegive, at man har læst, forstået, og vil overholde
den til enhver tid gældende lovgivning på området.
Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at ansøge om tilskud eller låne lokaler, hvis
foreningen/aftenskolen ikke har godkendt børneattesterklæringen inden for de seneste 12 måneder.
OBS! – Godkendelse af børneattesterklæringen kan foretages hele året rundt.

INDBERETNING AF LOKALEOPLYSNINGER FOR 2019
Foreninger og aftenskoler som er godkendt under Folkeoplysningsloven, skal indberette eller godkende
allerede indberettede oplysninger om foreningens egne eller lejede lokaler, samt oplysninger om, hvilke
kommunale lokaler og andre faciliteter, som foreningen gør brug af. Dette foretages under menupunktet
”Lokaleoplysninger” i Tilskuds- og foreningsportalen.
OBS! – Portalen vil være åben for indberetning af lokaleoplysninger fra d. 02.01.2019.
Fristen for rettidig indberetning af lokaleoplysninger vedr. 2019 er d. 15.02.2019.

ANSØGNINGER OM TILSKUD TIL FRITIDSUNDERVISNING 2019
Din forening er en godkendt folkeoplysende forening, og tilbyder fritidsundervisning for voksne.
Det er nu tid til at søge om tilskud til voksenundervisning og tilskud til egne eller lejede lokaler i 2019



Tilskud til fritidsundervisning for voksne 2019
Lokaletilskud vedr. egne eller lejede lokaler vedr. 2019

OBS! – Portalen vil være åben for ansøgning fra d. 02.01.2019.
Fristen for rettidig ansøgning om tilskud vedr. 2019 er d. 15.02.2019.
HUSK! Alle ansøgninger skal foretages gennem Tilskuds- og foreningsportalen.
Ansøgninger modtaget på anden vis, betragtes ikke som værende indsendt.

AFREGNING AF MODTAGET TILSKUD TIL UNDERVISNING OG LOKALER I 2018
Har din foreningen/aftenskole modtaget et af nedenstående tilskud i 2018, er det tid til at foretage
afregning for:




Afregning af tilskud til fritidsundervisning
Afregning af debatskabende arrangementer (10 % - puljen)
Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler

VIGTIGT NYT!
Afregning af tilskud modtaget til fritidsundervisning for voksne og lokaletilskud vedr. aftenskoler,
skal som noget nyt, også afregnes i Tilskuds- og foreningsportalen. Vi er netop nu ved at
udarbejde skemaer til portalen, og vi forventer at afregningsskemaerne er klar til indberetning
senest den 01.02.2019. I får besked når skemaerne er klar til brug.
OBS! – Portalen vil være åben for afregning fra ca. d. 01.02.2019.
Fristen for rettidig afregning af tilskud modtaget i 2018 er d. 31.03.2019.
VIGTIGT NYT!
I henhold til Folkeoplysningsloven skal der foreligge underskrift af den samlede bestyrelse på den
indsendte afregninger af lokaletilskud og tilskud til fritidsundervisning for voksne, for at afregningerne kan
godkendes.
Hvad betyder det for foreningen?
1. Foreningens kontaktperson modtager en e-mail med en PDF-fil af den pågældende afregning.
2. Dokumentet udskrives.
3. Dokumentet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
4. Dokumentet scannes ind.
5. Dokumentet vedhæftes den pågældende indberetning i Tilskuds- og foreningsportalen
Afregningen betragtes først som værende udført korrekt, når det underskrevne dokument er vedhæftet
den pågældende afregning i Tilskuds- og foreningsportalen.
HUSK! Alle afregninger skal foretages gennem Tilskuds- og foreningsportalen.
Afregninger modtaget på anden vis, betragtes ikke som værende indsendt.

VALG AF INTERNETBROWSER
Vi gør opmærksom på, at Microsoft ikke længere supporterer og opdaterer ældre versioner af
den meget anvendte internetbrowser Internet Explorer, og at browseren derfor ikke
understøtter alle funktioner i Tilskuds- og foreningsportalen. Vi anbefaler derfor, at du i stedet
anvender Microsoft Edge (Inkluderet i Windows 10), Google Chrome eller Mozilla Firefox.
NB! Vær opmærksom på, at dit styresystem kan have betydning for, hvilken version af nedenstående
browsere du kan anvende.

Læs mere om Microsoft Edge her:
https://www.microsoft.com/da-dk/windows/microsoft-edge

Læs mere om Google Chrome her:
https://www.google.com/chrome/

Læs mere om Mozilla Firefox her:
https://www.mozilla.org/da/firefox/

Med venlig hilsen

Kultur & Fritid
Telefon +45 5473 1500
E-mail borgerogbranding@guldborgsund.dk

